LIGA PAULISTA DE AUTOMOBILISMO
FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

CAMPEONATO ECPA DE ARRANCADA 2016 / 201 METROS
ESPORTE CLUBE PIRACICABANO DE AUTOMOBILISMO
LIGA PAULISTA DE AUTOMOBILISMO
ADENDO 001 / 2016 - REGULAMENTO TÉCNICO
CATEGORIA DTC
Conforme norma do conselho técnico e desportivo nacional, sobre adendos, segue abaixo
o adendo de número 001/ 2016, ao regulamento técnico, a ser colocado em vigor:
ALTERAR A ESCRITA DESTE ITEM PARA:

4.5) - SISTEMA DE IGNIÇÃO:
e) É obrigatório o uso do módulo de ignição fabricado pelas empresas “FuelTech”, “Injepro”,
"Pandoo" Estes módulos serão utilizados apenas para controlar o ponto de ignição e corte de
giros, sendo que estes deverão obrigatoriamente conter a versão de software "DTC 2016", a
qual será apresentada na tela do módulo ao ligar a ignição, e que não possuem qualquer tipo
de "controle de tração" ou artifícios que auxiliem o piloto a ter uma largada eletronicamente
controlada, .
4.8) - ALIMENTAÇÃO:
Para injetados:
e) Permitido somente um corpo de borboleta.
g) Permitido somente 1 bico injetor por cilindro
h) É obrigatório o uso de módulos de injeção fabricados pelas empresas, FuelTech, Injepro,
Pandoo . Estes módulos serão utilizados apenas para controlar a parte de alimentação além
dos itens citados no item 4.5, sendo que será obrigatório ao ligar o contato de ignição
apresentar na tela do modulo a versão do software “ DTC INJETADO 2016 “.
4.12) EMBREAGEM:
a) Livre, porém não pode ser automática.
b) Não é permitido o uso de qualquer sistema eletrônico ou mecânico que auxilie o piloto a
efetuar as trocas de marcha sem a utilização da embreagem. (“Quick Shift”, “Gear Controller”,
e outros aparelhos similares que possam surgir).
c) O acionamento, controle da embreagem, ou o que se faça necessário para o uso da
embreagem, deve ser original do veículo.
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RETIRAE ESTA ESCRITA DESTE ITEM PARA:

4.12) EMBREAGEM:
d) Proibido qualquer tipo de dispositivo hidráulico, mesmo proveniente do veículo ou de outros
modelos que retarde o retorno do acionamento do sistema de embreagem.

O presente adendo ao regulamento técnico, categoria DTC, foi elaborado por Esporte Clube
Piracicabano de Automobilismo, aprovado e homologado pela Liga Paulista de Automobilismo.
Piracicaba, 18 de fevereiro de 2016.
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